Adatvédelmi tájékoztató
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésről
Közös adatkezelők adatai
Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
 Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár
 Telefonszám: 06 (1) 474-5100
 E-mail: mkik@mkik.hu
Név: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
 Székhely: 6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 Képviseli: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
 Telefonszám: 06-62-554-250
 E-mail: info@csmkik.hu
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
 MKIK: dr. Tóta Krisztián (telefonszám: 06-1-474-5194, e-mail: dpo@mkik.hu)
 CSMKIK: Dr. Horváth Péter Károly (telefonszám: 06-62-554-250, e-mail: adatvedelem@csmkik.hu)
Adatkezelés célja: pályaorientációs tevékenység folytatása során fellépő adatok kezelése
 Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 76. § (1), mely
szerint a gazdasági kamara - a pályaorientáció részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint - közreműködik a pályaorientációval összefüggő, e törvényben
meghatározott feladatok ellátásban.), jogos érdek
 Jogos érdek megnevezése: kapcsolattartás a pályaorientációs tevékenységben résztvevő
természetes személyekkel
 Adatok forrása: jelentkezési lap, általános iskolák által kitöltött adatbekérő lap, jelenléti ív
 Adatok tárolásának időtartama: A program ideje, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzési
ideje alatt kötelező a dokumentumok megőrzése, a támogatás felhasználásáról készített szakmai és
pénzügyi beszámoló jóváhagyását követő 10. év vége.
 Érintettek köre: a pályaorientációs tevékenységben résztvevő tanulók, általános iskolák
kapcsolattartói, gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói
 Kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, idő, lakcím, TAJ száma,
szülő/törvényes képviselő neve, telefonszám, e-mail cím, több napos esemény esetén a résztvevő
tanuló egészségügyi tényezők nyilatkozata
 Címzett: nincs
 Harmadik országba történt adattovábbítás: nincs
 Köteles-e megadni a személyes adatokat: nem, ebben az esetben az érintettek nem vehetnek részt a
pályaorientációs tevékenység által nyújtott lehetőségekben.
Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal
rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
 az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
 az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelők gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések
megvalósulásukhoz szükségesek.
Felelősség az adatok helyességéért
Az adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a hírlevél címzettje a felelős. A tévesen
megadott adatokból eredő károkért a CSMKIK akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.
Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

